
Jornal Online

AVIVA NEWS

Jornal que traz informação 
e notícias com muita

responsabilidade e
transparência.

Com boas notícias e
informações úteis para

 o cidadão.
Acesse e compartilhe 

com seus contatos. 
Sua participação é muito

importante!

- CONHECIMENTOS GERAIS: CURIOSIDADES BÍBLICAS:

TABÍBLIA PERIÓDICA

- MOMENTO KIDS:

DESAFIO CUMPRIDO

HOJE NO JOAN: 

SAÚDE E POLÍTICA

CLIMA E TEMPO

NOTÍCIAS INTERNACIONAIS  

São Paulo, 11 de  Novembro de 2020

CULTURA: DICA DO JOAN

EXTRA CIDADÃO: SUA VOZ, NOSSA VOZ 

PALAVRA DOS APÓSTOLOS

NOTÍCIAS DO AVIVAMENTO

TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO

CONHECIMENTOS GERAIS:  VOCÊ SABIA?

EVENTOS DO AVIVAMENTO

35° Edição 

@igrejaevangélicaaviva @igrejaavivanacoes www.avivanacoes.com.brTv Aviva Nações - TAN 

NovembroNovembro
- NOTÍCIAS DO AVIVAMENTO:

ORAÇÕES

LIVES

FESTIVAL MÚSICA GOSPEL

- TECNOLOGIA E  EDUCAÇÃO:

5 NOVOS HÁBITOS DO "NOVO NORMAL"

E-BOOK GRATUITO

- SAÚDE E POLÍTICA:

O AÇAÍ É UMA DAS FRUTAS MAIS POPULARES DO
BRASIL

ELEIÇÕES 2020: SAIBA COMO É FEITA A 
APURAÇÃO DOS VOTOS NO BRASIL

APAGÃO NO AMAPÁ

BRASIL DEVE DEIXAR O RANKING NA ECONOMIA
MUNDIAL

https://www.instagram.com/igrejaavivanacoes/
https://www.youtube.com/user/TvAvivaNacoes
http://app.mobileradio.com.br/app/WebRadioAvivaNacoes
https://www.facebook.com/igrejaevangelicaaviva/


Quem disse que o Avivamento parou de criar seus
hinos? 
A cada acampamento é feito hinos novos, e assim o
Avivamento para as Nações já gravou 2 CDs com
hinos próprios, feitos por irmãos e líderes do
Avivamento.  
Mas esta semana os Avivalistas foram surpreendidos
com a novidade. 
Um "Festival de Música Gospel"
 

Todos os dias o Avivamento 
tem os propósitos de oração.  

Oração de Daniel 
Às 9h, 15h e ás 18h 

Oração do meio dia
Na web Rádio Aviva Nações já uma

 oração específica ao 12h00!

Oração da meia noite 
00h00 oração que abre portas!

Oração: Propósitos com as células.  
Procure seu líder e veja os 
horários de oração de sua célula.  

Oração específica para liberar
cada discípulo.

CULTOS ONLINE

Na página do Facebook do 
Avivamento 

todos os dias ás 20h
 é realizado um culto com os

 Apóstolos Rowilson e Cristiane
Oliveira. 

Trazendo estudos profundos da
palavra, 

aconselhamentos e orações. 
 Participe e convoque sua célula 

e convide família e amigos.

 Haverá inscrições limitadas 
Não terá valor para participar 
Seu hino será tocado na melhor WEB RÁDIO,  Na Web
Rádio Aviva Nações. 
Será votado pelos ouvintes 
Entre as 10 melhores será escolhida uma para ser
gravado pelos músicos do ministério e ainda terá um
clip com a música Escolhida!
As duas primeiras colocadas ganharam um kit
completo com produtos resgatando!

 Os requisitos são:
"Ser um homem e uma mulher de
Deus. Um hino com propósito " 

Seja criança ao mais velho não
importa. O importante é que os
compositores estejam com propósito
em Deus. 

Que venham os louvores! Boa sorte!
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Com o comunicado Apóstolo Rowilson Oliveira 
deixou as seguintes informações:

NOTÍCIAS DO AVIVAMENTO

@igrejaevangélicaaviva @igrejaavivanacoes 

Anota Ai!
A semana do Avivamento é repletas de atividades,  

eventos, tudo para alimento espiritual.  Então anota ai:

FESTIVAL DE
MÚSICA GOSPEL

A
Festival de 

Gospel
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- Compras online
Essa nova fase do consumo é o tema do estudo
“Novos hábitos digitais em tempos de Covid-19”,
realizado pela Sociedade Brasileira de Varejo e
Consumo (SBVC) em parceria com a Toluna,
fornecedora líder de insights do consumidor sob
demanda. Confira alguns dos dados da pesquisa:
– A compra em sites e aplicativos se tornou maior
para 52% dos entrevistados.
– 61% desses dizem ter aumentado as compras
online devido ao isolamento social.
– Para 46% dos entrevistados, o crescimento das
compras online aumentou em 50%.
– O crescimento de vendas online foi de 79% para
produtos como alimentos e bebidas.
– A satisfação dos clientes com as compras online,
segundo a pesquisa, está na faixa de 80%.
– Após a pandemia do Coronavírus, 70% dos
entrevistados pretendem manter o consumo online
maior do que faziam antes da Covid-19.

Escolher um curso universitário em vez de
outro nem sempre é uma tarefa fácil. A
escolha afetará a formação intelectual e
profissional do aluno, mas nem sempre
grandes áreas do conhecimento - exatas,
humanas e biológicas - e suas profissões são
evidentes após a formatura do ensino médio.
Para ajudar os alunos a entender essas
possibilidades, Novos Alunos, blog do SEB
(Sistema Educacional Brasileiro), escreveu um
e-book gratuito para explicar todas as áreas e
quais perfis os profissionais de cada uma
dessas áreas procuram e entendem Se eles
têm talento para ele.
No e-book você verá:

De fato a pandemia mudou hábitos, mudou conceitos e permitiu novos padrões de
comportamento  para a realidade do mundo todo. Do mais pobre ao milionário a tecnologia se

faz presente. E ela será mais ainda implantada na vida, no cotidiano do cidadão.  
Hoje em Tecnologia aqui no JOAN vamos mostrar 5 novos hábitos no 

‘novo normal' do nosso dia a dia nesta pandemia:

- Pagamento por aproximação 
Essa modalidade de pagamento tem sido
adotada por diversos estabelecimentos para
evitar o risco de contaminação. E o mercado já
aponta que o pagamento por aproximação
deva ganhar cada vez mais espaço.
Ferramentas como Google Pay, Samsung Pay e
Apple Pay, que permitem que smartphones
realizem compras, tem se tornado cada vez
mais populares. E o Brasil é um dos países com
mais chance de fazer recursos como esses se
popularizarem de vez.
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- Novidades no mercado de trabalho
O home office e as experiências de trabalho durante
a pandemia têm trazido novas tecnologias para
dentro do cotidiano laboral. Uma delas é o uso de
inteligência artificial, a fim de automatizar
processos.

- Eventos online
Além das lives que estão bombando no
universo artístico , o ramo educacional e
corporativo também tem se beneficiado dos
eventos onlines.

- Saúde à distância
Durante a pandemia, a telemedicina teve a
chance de funcionar mais amplamente, e hoje
muitos brasileiros conseguem ser atendidos
por seus médicos à distância. Tanto
tratamentos médicos quanto psicológicos se
tornaram mais comuns de serem realizados
através do computador, e essa é uma tendência
que deve permanecer no pós-pandemia.

Dentro desses novos hábitos qual você com certeza está fazendo?

Produção de Texto: Gabriela Machado

CONHECIMENTOS GERAIS: CURIOSIDADES BÍBLICAS

É uma tabela em formato lúdico para auxiliar a
aprender sobre a Bíblia e seus livros. 
As cores indicam suas funções na Bíblia e é
muito simples identificar quantos capítulos e
versículos tem cada livro.

TaBíblia Periódica

Fonte e Imagem: Criativos.org.br
Pesquisa: Ev Katia Cristina 
Texto: Talita Andrade

E-BOOK GRATUITO AJUDA ESTUDANTE A 
ESCOLHER CURSO UNIVERSITÁRIO

⦁ Tudo sobre as áreas de humanas, exatas e
biológicas;

⦁ As principais opções de cursos em cada área;

⦁ O mercado de trabalho nesses campos;

⦁ Dicas para não errar na hora da escolha da
graduação que você vai cursar.
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As frutas típicas da região Norte apresentam
alguns benefícios à saúde, inclusive efeitos
anti-inflamatórios, além de seus sabores
únicos que têm reduzido o paladar dos
brasileiros em todo o Brasil. Com base nisso,
pesquisadores do Canadá e do Brasil estão
testando a eficácia do extrato de açaí no
tratamento de covid-19. A pesquisa foi
conduzida pelos pesquisadores Michael
Farkouh e Ana Andreazza, da Universidade de
Toronto. Com base em estudos anteriores, eles
acreditam que a capacidade anti-inflamatória
dessa fruta pode melhorar a recuperação dos
pacientes com o novo corona vírus e ajudar a
prevenir complicações causadas pela
inflamação. Os testes estão em andamento no
Brasil e no Canadá.  A expectativa dos
pesquisadores é que, se uma intervenção
precoce eficaz for realizada no extrato, os
sintomas mais prejudiciais relacionados ao
vírus serão evitados. O estudo tem duração
prevista de 30 dias e seus resultados serão
divulgados no final de 2020.

Introduzido no país desde 1996, o chamado
sistema de votação eletrônica tornou-se familiar
aos eleitores. Basicamente, consiste em dois
terminais: um terminal fica na assembleia de
voto, onde a identidade dos eleitores é
identificada através da biometria, e em alguns
terminais através da tecnologia biométrica, eles
podem votar livremente. O outro terminal é o
terminal do eleitor, onde ele registra seu voto. No
dia 15 de novembro após a realização da votação
nas urnas, em poucas horas, será possível saber
quais são os candidatos eleitos. Da mesma forma,
também é possível saber quem participará do
segundo turno. Toda essa flexibilidade se
beneficia de um pequeno computador: a urna
eleitoral eletrônica.

A crise econômica provocada pela pandemia
deve levar a diminuição das atividades
econômicas em grande parte do mundo, no
Brasil os efeitos somam ao desempenho do
Real, no qual foi uma das moedas que mais
se desvalorizou este ano. Os economistas
ainda ressaltam que considerando a métrica
do dólar, a economia brasileira passaria da
nona maior do mundo ano passado para a
12º maior este ano.
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Na última terça-feira (3), um incêndio no
transformador 1 da Subestação de Macapá no
Amapá causou um apagão que impactou cerca de
778 mil pessoas. Dos 16 municípios do estado, 13
continuam sem energia e o cenário, segundo relatos
de moradores ao Brasil de Fato, é caótico: há
alvoroço para comprar combustível, para sacar
dinheiro e para comprar água engarrafada, já que o
abastecimento de água também foi interrompido. O
apagão no Amapá chega ao 7º dia nesta segunda-
feira (9). Parte do fornecimento de energia em 13
dos 16 municípios do estado foi retomada no sábado
(7), e o governo estabeleceu um rodízio do
fornecimento de luz com duração de 6 horas, por
regiões. A solução provisória é alvo de reclamações
dos moradores, que apontam descumprimento do
cronograma. Com apenas 65% do sistema elétrico
restabelecido, a Companhia de Eletricidade do
Amapá (CEA) fixou rodízio para que o estado todo
fosse contemplado. Porém, há locais onde a energia
voltou por apenas 2 horas.

E o Joan traz para você uma receita de um
suco Detox Digestivo para te auxiliar em seu
dia-a-dia, que muitas vezes sofre com a
dificuldade de fazer digestão de muitos
alimentos e fica com aquela sensação de
barriga super cheia, pesada causando
muitas vezes um desconforto. 

Ingredientes:
1 maça picada 

1 fatia de abacaxi
1 colher de sopa de linhaça

½ copo(100ml) de água de coco ou água filtrada
4 folhas de hortelã 

1 colher de sopa de salsinha
1 pedaço (equivalente a uma moeda) de gengibre 

1 folha de couve
 

Como preparar:
Bata todos os ingredientes no liquidificador. 

Evite coar e adicionar açúcar, e sirva-se!

O AÇAÍ É UMA DAS FRUTAS MAIS
POPULARES DO BRASIL

SAÚDE E POLÍTICA

Fonte e Imagem: Noticias R7
Pesquisa: Gabriela Machado

Produção de Texto: Talita Andrade

BRASIL DEVE DEIXAR O
RANKING NA ECONOMIA MUNDIAL

APAGÃO NO AMAPÁ

Fonte e Imagem: Msn.Notícias
Pesquisa e Produção de Texto: Talita Andrade

Fonte: Noticias
Pesquisa: Talita Andrade
Produção de texto: Cátia Ramos
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Vamos a receita, anota aí:

Fonte:g1. / Brasildefato
Matéria: Gabriela Machado
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MOMENTOMOMENTOMOMENTO   KIDSKIDSKIDS

@igrejaevangélicaaviva
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Produção de Texto: Talita Andrade

Ketlin

Melissa

Luiza
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TODOS OS FILHOS DE DEUS TEM O SEU CHAMADO
PARTICULAR, MAS O CHAMADO DO IDE É PARA TODOS,
MAS COM ESSA QUARENTENA TEMOS COMO OBEDECER 
O IDE DE JESUS ?
CLARO QUE SIM, ATRAVÉS DAS PLATAFORMAS DIGITAIS
VOCÊ PODE ALCANÇAR MUITAS ALMAS E EXPANDIR O
REINO DE DEUS! VEJA AGORA ALGUMAS DAS FORMAS DE
ESPALHAR A PALAVRA DE DEUS:

Lives, Posts, vídeos  e muitos mais.
Incentive seus discípulos a se
conectarem ao máximo com a

página do Avivamento.
 Para assim eles ficaram por dentro

de todas as novidades do ministério.
Para conquistar almas ( pv 11:30),

tenha sempre a disposição de
marcar amigos e família nos posts,

podendo também mandar por
mensagem individualmente os

posts , vídeos entre outros
conteúdos do Facebook.

Canal que traz conteúdos
abençoadíssimos para toda família.  

Dê seu like, comentando, se
inscrevendo no Canal e ativando o

sininho você poderá receber
notificações a cada vídeo postado. 

Compartilhe também com família e
amigos, incentivando a estarem

também se escrevendo no Canal para
estarem por dentro de todas as

novidades!
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Web Rádio Aviva Nações 
24 horas conectando você a

Deus!
Programações ao vivo das 9h

às 18h.
Palavra, louvor , participação

dos ouvintes e muito mais.
Sintonize- se e fique

ligadinho!
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